
AER DENUNCIA O BLOQUEO DO GOBERNO LOCAL ÁS 
PERSOAS CON DISCAPACIDADE NA SÚA LIBERDADE DE 
ACCESO A SERVIZOS SOCIAIS. 

 
 
 
No pleno do 24 de maio de 2016, o PSOE presentaba moción sobre o traslado de 
Servizos Sociais ao Multiusos da Xunqueira na que, entre os acordos finais constaba un 
terceiro punto engadido, a proposta de AER, que dicía: 
 
 “3. Que se estude coma posible solución provisional ao traslado dos servizos de 
Servizos Sociais e CIM habilitar e reorganizar o total do espazo da ubicación actual 
destes servizos, primeira e segunda planta, mentres non atopemos un lugar axeitado 
para realizar dito traslado de forma definitiva.” 
 
Apróbase por maioría dos/as concelleiros/as, 11 votos a favor (6 do PS de G-PSOE, 4 
de AER e 1 do BNG) e 9 en contra do PP. 
 
Este punto propoñía que Servizos Sociais puideran empregar a totalidade da primeira 
planta do actual edificio no que se atopan, proporcionando así accesibilidade ao 
servizo e favorecendo o espazo de traballo, a atención aos usuarios e almacenaxe dos 
expedientes, que é totalmente insuficiente só na planta que ocupan actualmente. 
Unha das aulas desa planta baixa, que xa levaba tempo baleira e sen ningún uso, pasou 
nese momento con este acordo plenario a ser utilizada por este departamento para 
atender a usuarios con mobilidade reducida, xa que a segunda planta onde se ubican 
actualmente as oficinas principais de Servizos Socias, conta unicamente con accesos a 
través de escaleiras e sen ramplas nin accesos directos a nivel da rúa. 
 
Sorprendentemente, hai uns catro meses, o goberno local obrigou a desaloxar ao 
departamento de Servizos Sociais desta aula da primeira planta, ou sexa, quedamos 
sen o único local onde poder atender dignamente a persoas con mobilidade reducida 
na actualidade. 
 
A Agrupación de Electores ten constancia de que os Servizos Sociais en casos de 
atención a persoas con mobilidade reducida, están véndose obrigados a desprazarse 
xunto cos usuarios ata as dependencias da Casa do Concello, a uns 100 metros de 
distancia, para alí tentar facer uso dalgunha das estancias que nese momento poidan 
estar baleiras e cunha total carencia de intimidade na atención como calquera outro/a 
usuario/a, empeorando así aínda máis a situación. O goberno local elimina dun 
plumazo a accesibilidade dos usuarios ao servizo e a posibilidade de que as 
traballadoras sociais poidan atendelos no propio edificio, con acceso aos seus 
expedientes e coa intimidade que require a súa labor diaria e atención aos cidadáns. 
 
Para AER esta situación promovida intencionadamente polo goberno local é 
dobremente vergoñenta: por un lado, pola tremenda desconsideración, falta de 
respecto, perda de igualdade de oportunidades e privación de liberdade das persoas 
con mobilidade reducida que precisan asistencia dos Servizos Sociais de Redondela. E 



por outro, por deixar de cumprir un acordo plenario, asumindo así un claro abandono 
de funcións e a correspondente falla de respecto a toda a veciñanza representada no 
pleno.  
 
Dende AER demándase ao goberno local que mentres non se proceda ao traslado 
definitivo do Departamento de Servizos Sociais, do cal non se proporciona datas 
concretas de cando acontecerá, nin se nos informa de como van as obras deste 
traslado nunha total falta de transparencia, se volva a dotar a Servizos Sociais, como 
mínimo, dunha aula na primeira planta no actual edificio cunhas condicións dignas de 
accesibilidade e liberdade onde poder atender ás persoas. Dicimos como mínimo 
dunha aula, porque insistimos, a pretensión desta agrupación e dese acordo plenario 
aprobado por maioría, foi e segue a ser que toda esa primeira planta se habilite para o 
uso deste servizo, facilitando a accesibilidade por unha banda e por outra, liberando ás 
traballadoras do amoreamento que sofren dende xa hai anos. Todo isto mentres non 
se dea ese definitivo traslado, que como podemos intuír,  vai para largo! 
 
A accesibilidade ás estancias de Servizos Sociais non é algo que unha concelleira ou o  
equipo de goberno poida decidir eliminar, como así o fixeron.  Devólvanlle aos 
usuarios a súa LIBERDADE para acceder a este servizo e cumpran de paso o ACORDO 
PLENARIO que lles guste ou non, é a súa obriga.  
 
Do mesmo xeito, AER pídelle ao goberno local que cumpra co ordenamento xurídico 
actual asumindo o cumprimento estrito tanto da Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de 
accesibilidade (DOG num 241, 17 decembro 2014) como do Real Decreto Lexislativo 
1/2013, de 29 de novembro, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión legal. 
 
 
 

Redondela, 29 de setembro de 2017 
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